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Kontakt med Fylkesmannen 
Ønsker du å komme i kontakt med en av 
Fylkesmannens saksbehandlere for rovvilt-
saker kan gjør du dette ved å ringe eller 
sende e-post i kontortiden som er mandag 
til fredag fra 08:00 til 15:00. Se tabell under 
med kontaktinformasjon. 
 
Utenfor kontortiden har Fylkesmannen en 
vakttelefon for akutte situasjoner hvor du 
treffer en saksbehandler. Telefonen er åpen 
i tidsrommet: 
 mandag til fredag: 08:00-21:00 
 lørdag og søndag: 10:00-20:00  
Utenom denne tiden kan du legge igjen en 
beskjed, så vil du bli kontaktet den påføl-
gende arbeidsdagen. 

FYLKESMANNEN I HEDMARK     

Saksbehandler Telefon  E-post 

Øyvind Gotehus 62 55 11 66 fmheogo@fylkesmannen.no 

Rannveig Helgesen 62 55 11 75 fmherhe@fylkesmannen.no 

Thomas Olstad 62 55 11 81 fmhetol@fylkesmannen.no 

Hilde Smestad 62 55 12 27 fmhehsm@fylkesmannen.no  

Ståle Sørensen 62 55 11 70 fmhesso@fylkesmannen.no 

Sentralbordet 62 55 10 00 fmhepost@fylkesmannen.no 

VAKTTELEFONEN  970 29 840  
Mandag til fredag: kl. 8:00-21:00  

Lørdag og søndag: kl. 10:00-20:00 
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Forvaltningsplan for rovvilt 
Forvaltningsplanen legger føringer for bl.a. 
tildelingen av midler til forebyggende tiltak. 
 

Forvaltningsplanen finner du på rovvilt-
nemndas hjemmeside (http://
prosjekt.fylkesmannen.no/
rovviltnemndaihedmark)  

 

Noen viktige datoer 
 15. januar: Frist for søknad om fo-

rebyggende- og konfliktdempende 
midler 

 25. september: Frist for rapporte-
ring av gjennomføringen av fore-
byggende tiltak. 

 1. november: Frist for søknad om 
erstatning.  

 
Søknads- og rapporteringsskjema 
finner du på Elektronisk søknads-
senter:  
soknadssenter.miljodirektoratet.no  
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Tabell 1: Forbruk av midler til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak i 2014 fordelt på ulike 
tiltakstyper. 
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nemnda satte ikke av midler til beredskaps-
areal og omstilling i 2014.  

Tidlig sanking 3 234 057 

Forsinket slipp på beite 6 860 

Flytting til annet beite 1 450 424 

Gjeting/utvidet tilsyn 775 000 

Rovviltavvisende gjerde 1 045 500 

Beiting på inngjerdet areal 5 065 000 

Bruk av tekniske tiltak 354 000 

Omstilling 0 

Forebyggende tiltak i reindrifta 75 000 

Fellingsvederlag/komp.hev.tiltak 1 566 580 

Lokale FoU 0 

Diverse 30 000 

Konfliktdempende tiltak 193 944 

SUM DISPONERTE MIDLER 13 796 365 

Figur 1: Den geografiske inndelingen i forvalt-
ningsplanen i Hedmark.  

Forebyggende tiltak i 2015 
Hedmark har i 2015 fått tildelt en budsjett-
ramme på 13,0 mill. kr til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak. I tillegg kommer 1 
mill. kr til kjøp av tjenester. Rovviltnemnda 
har fordelt den totale rammen (se tabell 2). 
Satsen for hjemmebeite og gjerding er den 
samme som i 2014. Satsen for tidlig sanking 
har gått ned i 2015 på grunn av en økning i 
antall søknader og redusert budsjettram-
me. Fylkesmannen behandler de enkelte 
søknadene ut fra nemndas føringer og for-
valtningsplanen for rovvilt.  
 
Erstatning for tap av husdyr på grunn av 
fredet rovvilt i 2014 
I 2014 kom det inn 237 søknader om erstat-
ning av sau som tapt til fredet rovvilt. Det 
ble søkt erstattet 5 659 sauer og lam(se Fi-
gur 2). Dette er 42 % lavere enn i fjor og 

Forebyggende tiltak i 2014 
Rovviltnemnda i Hedmark fikk i 2014 en 
ramme på 13,5 mill. kr til forebyggende og 
konfliktdempende tiltak, samt kr 1,6 mill. til 
kjøp av tjenester.  
 
Fylkesmannen har gitt omkring 175 tilskudd 
til ulike typer forebyggende tiltak i fylket. 
Rundt 112 ulike brukere (enkeltpersoner og 
beitelag) har fått tilskudd til gjennomføring 
av tiltak. Forbruket er gjengitt i Tabell 1.  
Den største posten på regnskapet er til-
skudd til hjemmebeite, og vel 7 100 sauer 
er omfattet av dette tiltaket. Ca. 21 000 
sauer (17 % av sauene i Hedmark) har vært 
omfattet av tidlig sanking i 2014. Rovvilt-



Tabell 2: Budsjett for FKT-midler i 2014. 
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Ekstraordinært tilsyn 225 000 

Akutt tidlig sanking 875 000 

Fellingsvederlag 1 400 000 

Forberedt tidlig sanking 2 300 000 

Forsinket slipp på beite 0 

Utvidet tilsyn i kombinasjon m/
tidligsanking 500 000 

Hjemmebeite  5 075 000 

Flytting av sau 1 450 000 

Gjerding 400 000 

Gjerdeprosjektene i Trysil/Grue 700 000 

Tekniske tiltak 0 

Beredskapsarealer  0 

Forebyggende tiltak i reindrifta 75 000 

Konfliktdempende tiltak 0 

Forskning, utvikling og evaluering 0 

Kursing av hundemateriell 225 000 

Diverse 0 

SUM 13 225 000 

man må tilbake til slutten av 1990-tallet for 
å finne å finne så lave krav om erstatning 
for tap av sau til fredet rovvilt i Hedmark. 
Dette har flere årsaker, bla. noe nedgang i 
antall sau på beite, men også gjennomfø-
ring av ulike forebyggende tiltak.  Flest sau 
ble krevd erstattet i Tynset kommune (1093 
sauer).  Dokumentasjonsgraden, det vil si 
andelen av kravene hvor dødsårsaken er 
fastslått, har vist en negativ trend i Hed-
mark de siste årene.  
I 2014 gikk imidlertid dokumentasjonsgra-
den opp, og ser man fylket under ett ligger 
dokumentasjonsgraden  på 8,5%. Av de 591 
kadaverene som SNO har fastslått dødsår-
saken til er 82 % forårsaket av fredet rov-
vilt.  
 

Det ble gitt erstatning for 3 613 sauer og 
lam, og det ble utbetalt kr 10 693 645. Det-
te var 2,4 millioner mindre enn i 2013.  
 

43 % av søkerne fikk dekket hele sitt erstat-

Figur 2: Utvikling i antall krav, erstattede og dokumenterte skader på sau i Hedmark i perioden 
2000-2014 (kilde: Rovbase). 

ningskrav etter fratrekk for normaltapet.  
Se figur 3 for den regionvise fordelingen av 
erstatningsoppgjøret. 
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Erstatningsforskriften gjeldende fra 1. juni 
2014 
Klima- og miljødepartementet vedtok den 
30.5.2014 en revidert forskrift om erstat-
ning når husdyr blir drept eller skadet av 
rovvilt. 
 
Noen av de viktigste føringene i forskriften 
er: 
 
Dyreeier har plikt til å avdekke tap så tidlig  
 som mulig, og det er dyreeiers sjølstendige 
ansvar å sannsynliggjøre at tap er forårsa-
ket av rovvilt. Straks et taps- eller skadetil-
felle avdekkes, hvor det antas at rovvilt er 

Figur 3: Resultatet av erstatningsoppgjøret i Hedmark 2014 fordelt på regioner. Tallene tar ut-
gangspunkt i besetningene til de som har søkt erstatning. Antall sauer i den enkelte region: Glåm-
dalen = 1759; Sør-Østerdal = 10220; Nord-Østerdal = 45079; Hedmarken = 12283 (kilde: Rov-

 
Erstatning for storfe drept av fredet rovvilt 
Det har vært en økning i antall søknader om 
erstatning av storfe som tapt til fredet rov-
vilt. Det ble søkt 32 storfe i 2014 og 14 av 
disse ble erstattet. Fire av disse var doku-
mentert tatt av bjørn, mens to var tatt av 
ulv. Verdien av dyrene beregnes ut i fra for-
skrift om erstatning etter offentlig pålegg 
og restriksjoner i plante- og husdyrproduk-
sjon. Det ble utbetalt kr 272 580  i erstat-
ning for storfe tapt til fredet rovvilt i 2014. 
 

Det er ikke eget søknadsskjema for erstat-
ning av storfe. Et brev til Fylkesmannen, in-
nen 1. november, med følgende informa-
sjon er tilstrekkelig: 
 Storferase 
 ID-nr. 
 Fødselsdato 
 Dødsdato 
 Kjønn 
 Om ku; inseminert? Ev. når?  
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Under behandlingen av erstatnings-
søknader og søknader om produk-
sjonstilskudd m.m. benytter Fylkes-
mannen seg av tilgjengelig informa-
sjon om besetningene i alle aktuelle 
databaser.  
 
Fylkesmannen minner om at det er 
viktig å kvalitetssikre dyretall som 
oppgis i de ulike databaser, som f.eks. 
søknad om produksjonstilskudd, fore-
byggende tiltak, organisert beitebruk 
etc.  

Elektronisk søknadssenter innen 1. novem-
ber. Som vedlegg til søknaden skal det gis 
opplysninger om individspesifikke data (ID-
merker, relasjoner mellom søye og lam, 
samt oversikt over skade-/dødsårsak, her-
under sjukdomstilfeller) over alle dyr i be-
setningen.  
  
Les mer om forskriften på  
departementets hjemmesider.  
 
 

skadevolder, skal SNOs rovviltkontakt i om-
rådet kontaktes.  
 
Mottar en dyreeier erstatning for tap til fre-
det rovvilt, skal mordyra påfølgende år ko-
demerkes for lammetall.  
  
Det skal føres tilsyn med dyr på utmarksbei-
te i et omfang som er tilpasset besetnings-
størrelse og lokal risikovurdering. Målset-
tingen med dette er å hindre unødvendig 
lidelse hos dyra. I områder der det er kjent 
at rovvilt er en risikofaktor, må tilsynsfre-
kvensen være høyere enn i områder uten 
eller med tilfeldig forekomst av rovvilt. Det 
skal uansett utføres tilsyn minst én gang i 
uka.  
  
Dyreeier har et sjølstendig ansvar for å føl-
ge opp en akutt situasjon, herunder på eget 
initiativ å oppsøke aktuelle tiltak og mulige 
støtteordninger. Oppstår det akutte situa-
sjoner, enten ved stor uro i flokken, savne-
de, drepte eller skadde dyr, bør dyreeier 
henvende seg til Fylkesmannen for eventu-
ell utredning av løsninger som kan virke fo-
rebyggende. 
  
Dyr som SNO har fastslått er skadd eller 
drept av rovvilt erstattes fullt ut (§ 6). For 
resterende  tapte dyr må det foretas en 
skjønnsmessig vurdering av om det er sann-
synlighetsovervekt for at rovvilt er tapsår-
sak, jf §§ 7 eller 8. Dersom kriteriene i § 7 
bokstavene a til d er oppfylt, anses alt tap 
over normaltap i beiteområdet som for-
voldt av rovvilt. Er ett eller flere av vilkåre-
ne i § 7 ikke oppfylt, må vurderingene for 
erstatning gjøres etter § 8, tilsvarende da-
gens ordning. Det skal gjøres en bred vur-
dering av alle aktuelle årsaksfaktorer.  
  
Søknadene skal leveres gjennom  
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Kvote for betinget skadefelling av brun-
bjørn, gaupe, jerv og ulv i 2015/2016 
I følge rovviltforskriften er det de regionale 
rovviltnemndene som skal fatte vedtak om 
kvote for betinget skadefelling av brun-
bjørn, gaupe, jerv og ulv. Vilkåret er at det 
nasjonale bestandsmålet for arten er opp-
nådd i regionen. Nemndas myndighet skal 
for ulv og brunbjørn baseres på dokumen-
terte data om siste års yngling. For gaupe 
og jerv baseres nemndas myndighet på 
gjennomsnittet av de tre siste års data om 
yngling.  
  
Rovviltnemnda i Hedmark (region 5) fattet 
den 6.5.2015 vedtak om en kvote for be-
tinget skadefelling på åtte jerver. I samråd 
med region 4 fattet de den 25.3.2015 en 
kvote på fem ulver. Miljødirektoratet fast-
setter kvote når rovviltnemnda ikke har 
myndighet. Rovviltnemnda anbefalte den 
25.3.2015 at Miljødirektoratet fastsetter en 
kvote på fire brunbjørn og to gauper for be-
tinget skadefelling i 2015. Den 1.6.2015 
vedtok Miljødirektoratet en felleskvote for 
betinget skadefelling på fire brunbjørner i 
rovviltregion 5, 6, 7 og 8 i perioden 1.6.-
15.10.2015. I tillegg ble det vedtatt en ska-
defellingskvote på 1 gaupe i Hedmark i tids-
rommet 1.6.15 - 15.2.16.  
  
Iverksetting av akutte forebyggende tiltak 
mot rovviltskader på bufe 
I områder der det oppstår store skader på 
bufe på grunn av fredet rovvilt vil Fylkes-
mannen vurdere tiltak for å forebygge faren 
for ytterligere skader. Det er i den forbin-
delse satt av midler til ekstraordinært tilsyn 
og til akutt tidlig sanking av sau. Dersom 
det er behov for midler til slike tiltak, må 
dyreeier ta kontakt med Fylkesmannen. Vi 
vil da vurdere eventuell tildeling ut fra ska-
desituasjonen, og prioritere bruken av mid-

ler til forebyggende tiltak innenfor de fast-
satte budsjettrammer. Fylkesmannen kan 
ikke i ettertid gi økonomisk støtte til fore-
byggende tiltak som er gjennomført. 
 
Når det gjelder iverksetting av forebyggen-
de tiltak i akutte skadesituasjoner, kan Fyl-
kesmannens rovviltansvarlige kontaktes (se 
telefonnr. på side 2).  
 
Behandling av fellingssøknader 
Etter 1. juni er det Fylkesmannen som be-
handler alle søknader om fellingstillatelse, 
så lenge det foreligger en kvote for skade-
felling for den aktuelle arten. Ifølge forskrift 
om forvaltning av rovvilt skal bl.a. føringene 
i regional forvaltningsplan vektlegges ved 
vurdering av om det skal gis fellingstillatel-
se. Dessuten skal det særlig tas hensyn til: 
 Områdets betydning som beitemark 
 Skadenes omfang og utvikling 
 Potensialet for framtidige skader 
 Muligheten for å gjennomføre fore-

byggende tiltak. 
  
Fellingstillatelse kan kun iverksettes hvis 
andre forebyggende tiltak mot skader er 
vurdert og funnet mindre eller ikke egnet 
for å avgrense skaden. Fellingsforsøk skal 
være rettet mot bestemte individer, og 
vedtak om felling skal være begrenset til et 
bestemt område, tidsrom og antall dyr. Fyl-
kesmannen i Hedmark gir normalt en fel-
lingstillatelse med virkningstid en uke ved 
første gangs iverksettelse. 
 
Fellingsvedtakene kan du finne ved å gå på 
www.miljovedtak.no.  
  
Kommunale fellingslag 
Det er kun de som er oppnevnt som delta-
kere på det kommunale fellingslaget som 
kan delta i fellingsforsøk. Alle deltakere skal 

http://www.miljovedtak.no
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kunne fremvise dokumentasjon på at de 
inngår i fellingslaget. Det gis godtgjøring til 
medlemmene av fellingslaget under pågå-
ende fellingsførsøk (kr 182,-/time og inntil 
kr 1 400,-/jeger og dag).  
  

Hundemateriell  
– utdanning av hundeekvipasjer for bruk 
ved skadefellingsforsøk 
Fylkesmennene i Hedmark og Oppland star-
tet i 2012 et samarbeid med Scandinavian 
Working Dog Institute om trening og sertifi-
sering av bandhunder for jakt og ettersøk 
av rovvilt. I 2013 ble dette samarbeidet ut-
videt til også å omfatte løshunder for jakt 
på bjørn. Det er pr. nå en bandhund-
ekvipasje og tre ekvipasjer som trenes som 
løshund i Hedmark. I tillegg er det 3 band-
hundekvipasjer i Oppland som også benyt-
tes av fellingslagene i Hedmark. Ferdighets-
nivået til ekvipasjene kvalitetssikres gjen-
nom en sertifiseringstest på 4 trinn. Det er 
ulikt hvor langt ekvipasjene har kommet på 
trinntestene.  Så langt er en ekvipasje god-
kjent på steg 4 og en ekvipasje er godkjent 
på steg 3. Sporhunder fra dette utdannings-
opplegget er brukt ved alle de tre fellingene 
av ulv i Hedmark og Oppland på forsomme-
ren 2015. Fylkesmannen oppfordrer de 
kommunale fellingslagene til å bruke disse 
ekvipasjene slik at de får erfaring fra fel-
lingsforsøk. Bruk av ekvipasjene belastes  
ikke rammen som er avsatt for fellingsfor-
søket.   
 
Status for rovviltbestander 
På rovdata.no finner du informasjon om 
biologi, forvaltning og forskning om de fire 
store rovdyrartene, samt kongeørn. 
 
Brunbjørn 
I 2014 ble det påvist 136 brunbjørner i Nor-
ge (12 færre enn i 2013). Av disse ble 43  

 

registrert i Hedmark, fordelt på 26 hann-
bjørner og 17 binner (2 fler enn i 2013). De 
fleste binnene er påvist i Trysil og Engerdal. 
67 % av bjørnene som er påvist i Hedmark 
er registrert her også tidligere. Antallet yng-
linger av brunbjørn beregnes blant annet ut 
i fra binnenes hjemmeområdestørrelse. For 
Hedmark er det beregnet at det er 2,2 yng-
linger. Bestandsmålet er tre. I 2014 ble to 
brunbjørner felt i forbindelse med skadefel-
ling, en i Trysil og en i Løten.  
 

Gaupe 
I 2014 ble det estimert 53,5 familiegrupper 
(totalt 313 gauper) i Norge. Dette er esti-
mert bestandsstørrelse før kvotejakt og før 
reproduksjonssesong. Det nasjonale be-
standsmålet er på 65 årlige ynglinger. I 
Hedmark er det estimert et gjennomsnitt 
på 5,3 familiegrupper for de siste tre årene 
(2012: 6,5, 2013: 5 og 2014:4,5) Ut fra talle-
ne de siste årene, kan man slå fast at be-
standen har vært i tilbakegang. Bestands-
målet for gaupe i Hedmark er 10 ynglinger. 
Det ble ikke åpnet for kvotejakt i 2014. En 
gaupe ble påkjørt av bil i 2014. 
 

Nåværende ekvipasjer i Hedmark og Oppland 
er: 
Bandhund: 
 Gunnar Helge Arnekleiv, Løten,  
 tlf. 480 73 566 
 Terje Dalbak, Øyer, tlf. 916 55 301 
 Raymond Ødegård, Vang i Valdres,  
 tlf. 975 25 514 
 Ylva Österstrøm, Gran, tlf. 480 37 178 
Løshund: 
 Rolf Harald Østmo, Trysil,  
 tlf. 959 22 128 
 Knut Røyse Olsen, Stange,  
 tlf. 474 15 288 
 Dan Atle Bjørnstad, Stange 

http://www.rovdata.no/
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Jerv 
I Hedmark er det våren 2015 registrert ni 
sikre jerveynglinger, samt tre antatte. I pri-
oriterte beiteområder i Stor-Elvdal, Folldal, 
Engerdal, Tolga og Os er fem av disse yng-
lingene tatt ut (til sammen fem tisper og 11 
valper). Bestandsmålet for jerv er fem yng-
linger. Bestanden ligger over det fastsatte 
målet, og det har vært fokus i Hedmark på 
å redusere den ned mot målsettingen. Un-
der høsten og vinterens lisensfelling ble det 
felt 11 jerver i Hedmark. 
 

Ulv 
Ut i fra foreløpig statusrapport for Ulv i 
Skandinavia vinteren 2014—2015 er det 
påvist to ynglinger (Julussa og Letjenna) i 
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Dyrevelferd på beite 
Mattilsynet er opptatt av at husdyr skal ha 
trygge forhold på utmarksbeite, uten ve-
sentlig risiko for sykdom eller skader. Bei-
ting anses som et dyrevelferdsmessig gode. 
Mattilsynet samarbeider tett med Fylkes-
mannen og rovviltforvaltningen for å fore-
bygge skader forårsaket av fredet rovvilt 
som utgjør en betydelig dyrevelferdsrisiko i 
mange distrikter. 
 
Varsle Mattilsynet 
Når dyreeier eller beitelag oppdager fredet 
rovdyr som utgjør en potensiell skaderisiko 
i områder prioritert for beiting, eller skaden 
allerede har skjedd, ber vi om at dette vars-
les til Mattilsynets distriktskontor. Varsling 
er viktig for at Mattilsynet skal få oversikt 
over en skadesituasjon så tidlig som mulig 
og at vi kan bidra til å sette inn nødvendige 
forebyggende tiltak. 
 

Mattilsynet kan vedta nedsanking eller 
samling av dyr 
I spesielle tilfeller kan det også være aktuelt 
at Mattilsynet fatter vedtak om samling av 
dyr og nedsanking fra beite. Dyreeier kan  
 
 
 
da være berettiget til en kompensasjon for 
å dekke ekstra fôrkostnader på hjemme-
beite. 
 
Varsle Mattilsynet på nettsiden vår 
Det er opprettet en varslingstjeneste på 
Mattilsynets nettside. Under knappen 
«Varsle Mattilsynet» kan alle sende bekym-
ringsmelding til mattilsynet. 
 
Telefonnummer til Mattilsynet: 22 40 00 00 
For mer informasjon se 
www.mattilsynet.no 

tre helnorske familiegrupper innenfor for-
valtningsområdet for ulv i Norge. Det er på-
vist tre helnorske revirmarkerende par, og 
fem par har revir på tvers av grensene. Fem 
familiegrupper har tilhold på tvers av riks-
grensa, disse har trolig kull født i 2014. . 
Fire av disse flokkene berører deler av Hed-
mark (Slettås, Rotna, Skugghöjden og Hær-
sjø). Fra 1. oktober 2014 er ni ulver lovlig 
avlivet i Norge, hvorav seks ved lisensjakt 
og tre ved skadefelling/ekstraordinært 
uttak.  Fem av disse ulvene er avlivet i Hed-
mark, fire under lisensjakt og en under ska-
defelling nå i vår. 

http://www.mattilsynet.no


Fylkesmannen informerer nr. 1/2015 

Noen praktiske tips ved funn av  
kadaver 
 Meld snarest fra til rovvilt-

kontakten i området 
 Ta et bilde av kadaveret 
 Stedfest kadaveret på kart eller ved 

hjelp av GPS 
 Dekk til kadaveret slik at åtseletere 

ikke kommer til  
 
Det er svært viktig med merking, eller 
GPS-posisjon, slik at det blir brukt 
minst mulig tid og ressurser for alle 
parter til å gjenfinne  
kadaveret. 
 
For å finne kadaver er det en fordel å 
bruke hund. Se etter aktivitet av 
åtselfugl. 
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Informasjon fra  
Statens naturoppsyn (SNO) 
v/Stein Arne Brendryen 

 
SNO har ansvaret for dokumentasjon av 
skader på husdyr, tamrein, bikuber og jakt-
hunder forvoldt av rovdyr, samt bestands-
registrering og kartlegging av rovdyrbestan-
der. 
  
Varsling/rapportering om skader og spor 
etter store rovdyr 
Ifølge erstatningsforskriften er det et vilkår 
for å gi erstatning at ”dyreeier har bidratt til 
at tap oppdages så tidlig som mulig. Straks 
et tap- eller skadetilfelle oppdages skal det 
gis melding til Statens naturoppsyn for vur-
dering av årsak” (§ 4 bokstav c). Det er der-
for viktig at det blir varslet umiddelbart om 
skader på bufe til den rovviltkontakten som 
har ansvaret for området.  
  
Er ikke rovviltkontakten å treffe, send 
tekstmelding eller legg igjen beskjed på 
telefonsvarer. 
 
Hvis det ikke oppnås kontakt med rovvilt-
kontakt, så forsøk å ringe SNO-koordinator, 
eller send SMS. De fleste rovviltkontaktene 
er i annen jobb, slik at det normalt vil ta litt 
tid før denne kommer til stedet. 
  
Alle kadavre skal i utgangspunktet  under-
søkes, også om det har vært skade i områ-
det før i sesongen. Det er ingen økonomisk 
begrensning for hvor mange kadavre som 
kan ses på. 
 
Meld fra om spor av bjørn til rovviltkon-
takt 

Funn av ekskrement fra jerv, ulv og brun-
bjørn for DNA-analyse er viktig for be-
standsregistrering. Det er også spormel-
dinger og synsobservasjoner. Ta kontakt 
med rovviltkontakt. 
  
Skandobs.no 
Del dine observasjoner av spor, sportegn og 
synsobservasjoner av store rovdyr i rap-
portsystemet www.skandobs.no    
  
Rovbasen 

Mange er med på bestandsregistrering i 
form av spormeldinger og DNA-innsamling. 
Det er en enkel mulighet for å finne svar på 
disse ved å gå inn i www.rovbase.no, 
www.naturoppsyn.no eller på 
www.rovdata.no sine sider (her ligger alle 
rapporter). 

http://www.rovbase.no
http://www.naturoppsyn.no
http://www.rovdata.no/
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Viktig! Ring rovviltkontakten for ditt 
område. Om denne ikke tar telefo-
nen, send en SMS eller legg igjen be-
skjed på telefonsvarer, så vil du bli 
kontaktet så fort vi har anledning. 

Meld fra om mulig rovviltskade til SNO 
I forbindelse med behandlingen av søk-
nader om erstatning ser vi hvor viktig 
det er at alle funn av kadaver og kada-
verrester (også ull og beinrester) meldes 
til rovviltkontakt.  
 
Det er et vilkår for å få erstatning at alle 
funn er meldt til Statens naturoppsyn 
(SNO), og SNO v/rovviltkontakt avgjør 
om kadaveret skal ses på eller ikke.  

SNO takker for alle meldinger som kom-
mer i løpet av året, dette er et viktig 
grunnlag for bestandsovervåkingen!  

Rovviltkontakter for dokumentasjon av rovviltskader beitesesongen 2015 og oppfølging 
av spormeldinger, - kontaktpersoner i SNO: 

STATENS NATUROPPSYN – HEDMARK 
Navn Tlf. mobil Tlf. arb. Tlf. privat Hovedområde 

Jon Horten 900 92 824     Tolga/Os 

Ingebrigt Storli 977 06 936     Tynset 

Egil Rune Slåen 913 96 360     Folldal 

Roger Voll 995 89 789   Folldal (til 01.08.) 

Sigrid Ekran 458 08 477   Folldal (fra 15.08.) 

Geir Skillebæk 950 85 347    Alvdal 

Svein Erik Bjørke 97 041 796     Rendalen/Tynset Øst 

Trond Øfstaas 951 20 310    Stor-Elvdal 

Per Magne Opphus 91 714 053     Stor-Elvdal 
Bjørnar Johnsen 970 63 383 62 45 91 77   Engerdal 

Bjørn Tore Bækken 907 63 115    Trysil 

Arve Skjærbæk 917 96 472    Trysil 

Erling Ness 976 74 808    Åmot 

Rune Bjørnstad 908 35 709    Midtfylket 

Olaf Tørudbakken 950 31 065    Ringsaker 

Simen Bredvold 918 27 296   Sør-fylket 

     
Lars Gangås, 
fellingsleder 416 10 881     Sør-Norge 
Erik Ola Helstad, 
felling 909 91 698     Sør-Norge 
Eivind Faldet, 
rovviltmedarbeider 915 32 128 62 49 19 00   Hedmark 

Stein Arne Brendryen          
SNO-koordinator: 482 59 027 62 49 19 00   Hedmark 



Returadresse: 
 Fylkesmannen i Hedmark 
 Postboks 4034 
 2306 Hamar 

Dette informasjonsbladet og andre  
nyheter fra Hedmark finner du på internettadressen: 
www.fylkesmannen.no/hedmark 
 
Andre nyttige lenker: 
www.fylkesmannen.no/rovvilt 
soknadssenter.miljodirektoratet.no  
www.rovviltportalen.no 
www.rovdata.no 
www.miljostatus.no 

Forsidefoto ©  Tordis Fremgården 
Øvrige foto © Tordis Fremgården  og 

Vegard Urset 
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